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Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés – bevezető rész

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. emlékeztet – többek között a 2020. 
évi elnökválasztási kampánnyal 
kapcsolatban – a 2019. december 18-i 
állásfoglalásában kifejezett 
irányvonalára, amelyben határozottan 
elítélte a hatóságok részéről tapasztalható, 
LMBTI-személyekkel és alapvető 
jogaikkal szembeni, bármilyen jellegű 
megkülönböztetést, többek között a 
hatóságok és választott tisztviselők 
részéről elhangzó gyűlöletbeszédet, a 
Pride felvonulás, valamint a 
figyelemfelhívó programok és fellépések, 
például a Rainbow Friday betiltását vagy 
nem megfelelő védelmét, az úgynevezett 
„LMBT-ideológiától” mentes övezetek 
kihirdetését Lengyelországban, valamint a 
különösen az egyszülős és LMBTI-
családokkal szemben hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazó „regionális 
családjogi charták” elfogadását; 
megjegyzi, hogy az említett határozat 
elfogadása óta nem látszik javulás az 
LMBTI-személyek lengyelországi 
helyzetével kapcsolatban, és hogy a 
lengyel LMBTI-személyek mentális 
egészsége és fizikai biztonsága különösen 
veszélyeztetett; emlékeztet arra, hogy a 
lengyel emberi jogi biztos – aki kilenc 
panaszt nyújtott be a közigazgatási 
bíróságokhoz azzal érvelve, hogy az 
LMBTI-mentes övezetek sértik az uniós 

60. emlékeztet arra, hogy az LMBTI-
személyek jogi védelmét ugyanúgy 
biztosítani kell, mint bármely más 
polgárét;
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jogot –, valamint a Bizottság és a 
nemzetközi szervezetek elítélték ezeket az 
intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a 
kohéziós alapok keretében történő 
kiadásokkal kapcsolatban nem 
alkalmazható megkülönböztetés szexuális 
irányultság alapján, és hogy a 
munkáltatóként eljáró 
önkormányzatoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a 2000/78/EK tanácsi 
irányelvet111, amely tiltja a 
foglalkoztatásban a szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetést 
és zaklatást112; felszólítja a lengyel 
hatóságokat, hogy hajtsák végre a Bíróság 
és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, és ezzel 
összefüggésben foglalkozzanak az azonos 
nemű házastársak és szülők helyzetével 
annak érdekében, hogy biztosítsák 
számukra a jogi és tényszerű 
megkülönböztetésmentességhez való jog 
gyakorlását113; elítéli a homofóbia 
lengyelországi eseteit dokumentáló 
úgynevezett „Gyűlölet atlasza” térképet 
közzétevő civil társadalmi aktivisták elleni 
pereket; határozottan kéri a lengyel 
kormányt, hogy biztosítsa az LMBTI-
személyek jogi védelmét a gyűlölet-
bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd 
valamennyi formájával szemben;****
_________________
111 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. 
november 27.) a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. 
o.);
112 Európai Bizottság, Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság, levél 
Lublin, Łódź, Kis-Lengyelország, 
Podkarpackie és Świętokrzyskie lengyel 
régiók hatóságaihoz, 2020. május 27. 
Lásd még: a Bíróság C-507/18 sz. 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI ügyben 2020. április 23-án hozott 
ítélete, ECLI:EU:C:2020:289.
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113 A Bíróság C-673/16 sz. Coman ügyben 
2018. június 5-én hozott 
ítélete,ECLI:EU:C:2018:385; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a 13102/02. 
sz. Kozak kontra Lengyelország ügyben 
hozott 2010. március 2-i ítélete; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a 43546/02. 
sz. E.B. kontra Franciaország ügyben 
hozott 2008. január 22-i ítélete; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a 19010/07. 
sz. X. és mások kontra Ausztria ügyben 
hozott 2013. február 19-i ítélete; az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának az 
51362/09. sz. Taddeucci és McCall kontra 
Olaszország ügyben hozott 2016. június 
30-i ítélete; az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a 18766/11 és 36030/11. sz. 
Oliari és mások kontra Olaszország 
ügyben hozott 2015. július 21-i ítélete; az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
26431/12, 26742/12, 44057/12 és 60088/12 
sz. Orlandi és mások kontra Olaszország 
ügyben hozott 2017. december 14-i ítélete; 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 
41288/15. sz. Beizaras és Levickas kontra 
Litvánia ügyben hozott 2020. január 14-i 
ítélete.
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